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Svar på Genomförd granskning av utbyggnaden av Öppet Stadsnät

Kommunsty, reisen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar att översända svar till revisorerna i enlighet med kanslichefens
tjänsteskrivelse 29 maj 20l 5.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända svar till revisorerna i enlighet med framlagt
förslag.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Ystads kommuns revisorer 20 maj 2015,
Granskning av utbyggnad av öppet stadsnät i Ystad, rapport från EY, maj 2015,
Tjänsteskrivelse av kanslichefen 29 maj 2015,
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 juni 2015, § 64.

Sammanfattning av ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av
utbyggnaden av Öppet stadsnät. Den sammanfattande bedömningen är att utbyggnaden
skett ändamålsenligt. 1granskningen identifieras tre
förbättringsområden/rekommendationer enligt följande:
• Att säkerställa att potentiella kunder likvärdigt informeras om möjligheten att

anslutas till det öppna stadsnätet genom gruppanslutning.
Att beakta de risker som är förenade med höga initiala intäkter samt att säkerställa
att självkostnadskalkylen uppfylls. Ystad Energin AB rekommenderas att
uppdatera de långsiktiga ekonomiska kalkylerna för utbyggnaden av öppet
stadsnät.

• Att inkludera öppet stadsnät som separat kontrollmoment med tillhörande
kontrollmål i den finterna kontrollplanen.

Förslag till svar till revisorerma
Ystads Energi AB har vid olika tillfällen informerat kommunstyrelsen och Y-tornet om
Öppet stadsnät och kommunstyrelsen noterar att revisorernas bedömning är att
återrapporteringen sker tillfredsställande enligt intentionerna i bolagets ägardirektiv.

Kommunstyrelsen delar revisorernas bedömning att det är viktigt att samtliga potentiella
kunder får likvärdig information om anslutningsavgifter och möjligheten till
samförläggning genom gruppanslutning. Det är även angeläget att kalkyleraa som
upprättades i samband med starten av Öppet stadsnät uppdateras utifrån nya
förutsättningar.
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Framtagande av intern kontrollplan ska föregås av en dokumenterad risk- och
väsentlighetsanalys. Analysen syftar till att identifiera och kartlägga händelser som
medför risk att nå oönskat resultat. Riskerna ska värderas utifrån sannolikheten för
inträffande och konsekvenser av inträffande. Vid framtagande av risk- och
väsentlighetsanalys bör öppet stadsnät vägas mot övriga risker vid bedömning av vad som
ska ingå i internkontrollplanen för Ystads Energi AB.

Beslut skickas till:
Revisorerna
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